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Čl. I.
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1.

Obchodné meno a sídlo spoločnosti
Obchodné meno:
Sídlo:

MRA betón plus, s.r.o.
Sverepec 365, 017 01 Považská Bystrica

IČO:
Dátum založenia:
Zápis do obch. registra:

46059270
14.02.2011
18.02.2011 (Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro., vložka číslo:
24106/R

V priebehu bežného obdobia nastala zmena spoločníkov na základe Zmluvy o prevode obchodného podielu medzi ESIN
group, a.s. ako prevádzajúcim a spoločnosťou MRA s.r.o. ako nadobúdateľom z 24.10.2018.
V obchodnom registri bola zmena spoločníkov zapísaná 21.11.2018.
MRA betón, s.r.o. vklad: 2 500,00 EUR
MRA s.r.o. vklad: 2 500,00 EUR
2.

Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:
Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu.

3.

Počet zamestnancov
Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené
v nasledujúcom prehľade:

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, z toho:

39

29

54

31,2

počet vedúcich zamestnancov

2

2

Názov položky

4.

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona
NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a to za účtovné obdobie od 1. januára 2018 do 31.
decembra 2018.

5.

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená dňa 29.06.2018.

6.

Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017 bola uložená do RÚZ dňa 02.07.2018.

7.

Informácie o skupine
Spoločnosť nespĺňa podmienky uvedené v § 22 ods. 10 zákona o účtovníctve definujúce povinnosť zostavenia
konsolidovanej účtovnej závierky, a preto spoločnosť nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2018 a ani sa
nezahŕňa do žiadnej konsolidovanej účtovnej závierky.

Čl. II
INFORMÁCIE O ORGÁNOCH SPOLOČNOSTI
Štatutárnym orgánom spoločnosti neboli v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia poskytnuté žiadne:
•
záruky a zabezpečenia,
•
pôžičky
•
finančné prostriedky na súkromné účely, ktoré je potrebné vyúčtovať.

Čl. III
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INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH
a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania činnosti Spoločnosti v súlade so zákonom o
účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania. Účtovníctvo Spoločnosť vedie na základe
dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na
účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR, pokiaľ nie je určené inak.
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované, pričom v priebehu roka
nedošlo k zmene účtovných zásad a účtovných metód.
Účtovná jednotka neúčtovala o skutočnostiach vyplývajúcich zo zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 24.10.2018,
uzatvorenej medzi MRA s.r.o. ako postupníkom a spoločnosťou ESIN group, a.s., so sídlom Tatranská 300/8, 017 01
Považská Bystrica, IČO: 36 787 302 ako postupcom.

b) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov
Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace
s obstaraním (preprava, montáž, poistné ak bolo dojednané pred zaradením majetku a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny nie
sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do
používania..
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame
náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.
Odpisy ostatného dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a
predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom uvedenia dlhodobého majetku do používania.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 2 400 EUR a nižšia sa odpisuje jednorazovo priamo do
nákladov.
Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného
priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína prvým dňom uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný
dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1700 EUR a nižšia, sa neúčtuje ako
dlhodobý majetok, ale priamo do nákladov. Pozemky sa neodpisujú.
Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Stavby
stroje, prístroje a zariadenia
dopravné prostriedky

predpokladaná
Doba používania
8-20 rokov
4 - 8 rokov
4-6 roky

metóda
odpisovania
lineárna
lineárna
lineárna

ročná odpisová
sadzba v %
5 - 13
12-28
16-25

Odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá smerom nahor.
Cenné papiere a podiely
Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s ich obstaraním. Zníženie hodnoty
cenných papierov, ktoré sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neoceňujú reálnou hodnotou, sa vyjadruje
prostredníctvom opravnej položky.
Zásoby
Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrnuje cenu obstarania.
Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.
Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila
ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob).
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú priame náklady (priamy materiál,
priame mzdy a ostatné priame náklady) Výrobná réžia, správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných
nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.
Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie
a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.
Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky. O znížení hodnoty zásob spoločnosť v roku 2018
neúčtovala.

Pohľadávky
Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom
do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o
pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.
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Peňažné prostriedky a ceniny
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a
časovej súvislosti s účtovným obdobím.
Rezervy
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát
z podnikania, ďalej na nevyčerpané dovolenky, na nevyfakturované služby a dodávky. Oceňujú sa v očakávanej výške
záväzku.
Záväzky
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri
inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej
závierke v tomto zistenom ocenení.
Odložené dane
Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:
a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou
základňou,
b) možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu
dane v budúcnosti,
c) možnosti previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a
časovej súvislosti s účtovným obdobím.
Leasing
Majetok obstaraný na základe zmluvy o finančnom prenájme sa účtuje na vecne príslušných účtoch majetku. Spoločnosť
eviduje majetok, prenajatý na základe zmlúv, pričom ho ako nájomca vykazuje ako svoj majetok, t.j. nevykazuje ho vlastník.
Cudzia mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá kurzom Európskej centrálnej banky alebo Národnej
banky Slovenska, ak voči danej mene nebol určený kurz Európskou centrálnou bankou, vyhláseným v deň predchádzajúci
dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa majetok a záväzky v cudzej
mene prepočítavajú na eurá kurzom Európskej centrálnej banky alebo Národnej banky Slovenska vyhláseným v tento deň.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným
a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia
účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa na menu euro už neprepočítavajú.
Výnosy
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy,
skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.)
Opravy chýb minulých období
Spoločnosť v účtovnom období roku 2018 nevykonala opravy významných chýb minulých období.

ČL. IV
INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPĹŇAJÚ SÚVAHU A VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
1.

Záväzky

Celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov: 0
Spoločnosť eviduje zabezpečené záväzky:
Celková suma: 768 920,63 Eur
Opis záväzkov: záväzky z finančného prenájmu automobilov, spotrebný úver
Spôsob zabezpečenia: prenajatý majetok
Celková suma. 585 991,50 Eur
Opis záväzkov: záväzky z revolvingového úveru za účelom nákupu zásob s rozšírením podnikateľskej činnosti.
Spôsob zabezpečenia: Záložné právo v zmysle Zmluvy o zriadení zál. práva, ručiteľská listina
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Záväzky z finančného prenájmu
Spoločnosť má formou finančného prenájmu prenajaté vozidlá vo výške 768 920,63 Eur od ČSOB Leasing, a.s. a Deutsche
Leasing Slovakia, spol. s r. o..

2.

Bankové úvery

Spoločnosť čerpá poskytnutý úver vo výške 585 991,50 Eur.
3.

Goodwill alebo záporný goodwill

Spoločnosť nevykazuje goodwill alebo záporný goodwill.

Čl. V.
INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH
Informácie o podsúvahových položkách

1.

Podmienený majetok
Spoločnosť neeviduje žiadny podmienený majetok.

2.

Podmienené záväzky
Spoločnosť má nasledujúce podmienené záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe:
Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota
v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú
k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti s nie je vedomé
žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol významný náklad.
Podľa súčasných slovenských predpisov má spoločnosť povinnosť vyplatiť zamestnancom pri odchode do starobného
dôchodku odchodné vo výške priemerného mesačného zárobku. Vzhľadom na počet a vek zamestnancov spoločnosti
odhadla, že výške takéhoto záväzku nie je významná. Účtovné výkazy neobsahujú žiadnu úpravu z tohto titulu.

3.

Ostatné finančné povinnosti
Spoločnosť nemá iné finančné povinnosti.

4.

Podsúvahové účty
Spoločnosť neúčtuje na podsúvahových účtoch.

Čl. VI.
INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
Po 31. decembri 2018 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom
účtovníctva.
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